Serveis avançats
en Ciberseguretat per
fer front a amenaces
creixents en la indústria

www.eurecat.org

Les amenaces
de ciberseguretat

Les capacitats d’Eurecat
en Ciberseguretat
en l’àmbit industrial

Un risc que va en augment

Comptem amb un equip multidisciplinar
d’investigadors i hàckers ètics amb àmplia
experiència en la investigació i innovació
en seguretat en tecnologies operacionals
Equip multidisciplinar:
Enginyers informàtics, electrònics,
de telecomunicacions, matemàtics,
així com experts dels processos
de manufactura.

Malware industrial
Malware modular i altament
personalitzable que és capaç
d’adaptar-se a qualsevol
infraestructura crítica o
industrial.

Atacs DDoS
Atac amb l’objectiu d’inhabilitar
un servidor, un servei o una
infraestructura.

Robatoris d’identitats
Els lladres d’identitats roben
la informació personal d’una persona
per obrir targetes de crèdit i comptes
de préstecs en el seu nom.
Correus Pesca (Phishing)
Correus que persegueixen
l’engany a una víctima, per
manipular-la i fer que realitzi
accions que no hauria de fer.

Ransomware
Malware que segresta dades per després
demanar un rescat econòmic.
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Experiència:
En sectors com infraestructures
critiques, automoció, banca,
indústries de base i béns d’equip, etc.
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Personalització:
En el disseny i la implantació
de solucions a mida de les
necessitats de l’empresa.
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Infraestructures :
Eines i infraestructures de laboratori
i simulació per fer front a reptes
complexos en l’àmbit de la ciberseguretat
industrial.

Serveis generals
en Ciberseguretat
Serveis de valor afegit
• Avaluacions de seguretat en entorns industrials incloent dispositius IoT
i infraestructures crítiques (SCADA, DCS, PLC, HMI, etc.).
• Participació en el desenvolupament de dispositius i aplicacions sota els
conceptes de “security-by-design”, “privacy-by-design” i “resilience-by-design”.
• Participació en el disseny i suport en el desenvolupament i desplegament
de solucions distribuïdes per a la protecció i detecció d’atacs en entorns
industrials.
• Tests de penetració a dispositius electrònics (ECUs de vehicles, dispositius
mèdics connectats, etc.) i sistemes connectats.

Serveis específics
Eurecat ha desenvolupat dos serveis específics en l’àmbit
de la Ciberseguretat industrial en resposta a les amenaces
creixents provocades per l’acceleració de la transformació
digital de les empreses industrials.
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Diagnòstic de
ciberseguretat
industrial.

Innovació i recerca
• Desenvolupament d’eines de seguretat basades en Intel·ligència Artificial (anàlisi
de comportament d’usuaris, detecció d’amenaces internes, perfilat de trànsit de
xarxa, detecció d’amenaces en xarxes, etc.).
• Desenvolupament de solucions avançades d’autenticació (autenticació implícita,
autenticació adaptativa, autenticació biomètrica, etc.).
• Disseny i desenvolupament de solucions descentralitzades basades en la
tecnologia Blockchain (identitat sobirana, compartició de dades, gestió de
consentiment, etc.) per automatitzar processos, garantir la integritat de les dades
i proporcionar traçabilitat.
• Disseny i desenvolupament de solucions de gestió de dades centrades en l’usuari.
• Recerca i innovació en mètodes de protecció de dades (PET, Privacy-enhancing
technologies).
• Recerca i innovació en noves solucions de seguretat física basades en tecnologies
existents (per exemple, detecció de persones utilitzant xarxes Wi-Fi o Li-Fi).
• Recerca en el domini de la criptografia: criptografia post-quàntica, homomòrfica,
proves de coneixement zero i gestió de claus.
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Disseny segur
de dispositius
electrònics
i sistemes
connectats.

Serveis específics en
Ciberseguretat industrial
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Encara avui, la comprensió i sensibilització per la ciberseguretat és relativament
baixa en l’entorn empresarial i, especialment, en el sector industrial.
Per aquest motiu Eurecat ha dissenyat un conjunt de serveis especialitzats
“exprés” per respondre tant a les necessitats bàsiques d’empreses neòfites i
primerenques com la tasca de conscienciació i domini necessari.
El diagnòstic en ciberseguretat industrial

Conèixer l’estat de la
ciberseguretat de la
instal·lació industrial.

Proposar
recomanacions de
millora.
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Anàlisi
AS IS

Debilitats
del Sistema
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Roadmap
d’accions

Identificar punts
vulnerables

Objectiu

Abast

Tant SCADA com DCS són sistemes de
monitorització i control que s’utilitzen en
els sistemes industrials. Tots dos sistemes
monitoritzen els equips i els processos per
assegurar que tots ells s’estiguin executant dins
dels paràmetres i especificacions requerides.

Dins de l’abast d’aquesta avaluació s’engloben
tots els sistemes de control utilitzats per
diferents indústries, els quals varien depenent
del seu ús com, per exemple, per transmissió i
distribució elèctrica, distribució de gas i petroli,
distribució d’aigua potable o aigües residuals,
sistemes de transport, etc.

El Sistema SCADA (Adquisició de Dades i
Control de Supervisió) recull les dades de
diversos sensors i dels equips de vigilància d’una
fàbrica o d’un complex industrial i els envia a un
ordinador central per al seu processament. En un
DCS (Sistema de Control Distribuït), els elements
del controlador no estan centralitzats, sinó que
estan distribuïts per tota la fàbrica o complex
industrial.
El principal objectiu d’aquesta avaluació és
comprovar l’estat dels sistemes de control
implantats dins dels sistemes industrials per
al seu control i monitorització, ja sigui un
sistema centralitzat com SCADA
o descentralitzat com DCS.
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Identificació de
riscos presents
i potencials

Avaluació dels sistemes control SCADA
i/o sistemes de control distribuït.

Entendre els riscos
que afronta la
instal·lació.

Proves
L’avaluació de sistemes de control es composa
d’una fase de reconeixement de sistema, del seu
funcionament, configuració, etc.
Posteriorment, es procedeix a identificar les
possibles vulnerabilitats i vectors d’atac a través
dels quals es podria accedir a aquest sistema.
Finalment, donada la criticitat dels sistemes,
la fase d’explotació ha d’estar sota constant
monitorització i només s’efectua per part
d’Eurecat sota la petició explícita del client dins
de l’abast del pertinent contracte.

Beneficis
Les avaluacions de sistemes de control serveixen
per verificar el nivell de risc i exposició i
identificar si l’empresa disposa o no de la
protecció i seguretat adequada que hauria d’anar
vinculada a aquest tipus de sistemes.
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Avaluació dels sistemes control SCADA
i/o sistemes de control distribuït.

Metodologia
01 Preparació
Coneixement dels objectius de la instal·lació, de l’entorn, etc.

a revisar:
02 Aspectes
Arquitectura de les xarxes, sistemes, seguretat física, terceres parts, etc.
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Recull d’informació:

Previ a la feina de camp (mapes de xarxa, procediments i polítiques
existents, informació sobre la instal·lació, etc.). S’ efectuen entrevistes.

Verificació d’informació:

Accés als sistemes amb l’objectiu de completar la informació recopilada i
verificar que aquesta és precisa.

05 Resultats:
Presentació: conclusions i recomanació d’accions.

Totes les fases es desenvolupen amb interacció
contínua amb el client. Assegurant així la
transferència total de coneixement i tecnologia.

02 Disseny segur de dispositius electrònics
i sistemes connectats
Els dispositius que fan possible la Internet de les Coses (IoT) han deixat
de ser un mercat de nínxol.
La tendència a la interconnexió dels dispositius, juntament amb
l’abaratiment en la fabricació d’aquestes tecnologies, està impulsant
enormement el seu creixement. A més, es preveu que en un futur proper
aquest fet vagi a més amb la implementació de l’espai d’adreces IPv6 i el
desplegament de tecnologies 5G a les xarxes mòbils.
Alguns exemples de l’expansió de l’IoT van des d’una nevera que és capaç
d’informar-nos remotament de si està perdent fred, configurar i posar en
marxa una rentadora, o un bioxip implantat en el cos que notifica l’usuari
sobre el nivell de glucosa en sang o el ritme cardíac, passant per la gran
moda dels wearables amb els seus mesuraments sobre la nostra activitat
física diària.
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02 Disseny segur de dispositius electrònics
i sistemes connectats

Quines vulnerabilitats són les més freqüents a l’empresa? On es donen
els principals riscos que cal anticipar per tal de donar-los-hi resposta?

L’objectiu principal d’aquest servei és participar en el disseny i definició
de solucions globals de connectivitat per connectar dispositius aportant
coneixement expert en ciberseguretat perquè la solució sigui segura i
robusta, utilitzant una infraestructura eficient i escalable.

Ús de contrasenyes febles o embegudes
L’ús de contrasenyes que poden ser fàcilment
obtingudes mitjançant un atac per força bruta
que, per defecte siguin la mateixa per a tots els
dispositius o que fins i tot estiguin públiques a
Internet.

Serveis de xarxa insegurs
S’han d’evitar aquells serveis de xarxa
innecessaris o insegurs que s’executen en els
dispositius en segon pla i que estan exposats a
Internet.

Interfícies insegures en l’ecosistema IoT
Les eines externes als dispositius com interfícies
web, API en el backend o serveis en el núvol
poden estar configurats d’una manera
insegura, fet que comprometria els dispositius
i altres components que es gestionen a través
d’aquestes.

Manca de mecanismes
d’actualització segurs
En aquest apartat s’inclou la manca de
mecanismes de validació de les versions
de firmware en els dispositius, mitjans de
transmissió insegurs, manca de mecanismes per
evitar la tornada a versions prèvies i, per tant,
més insegures i la falta de notificació sobre els
canvis de seguretat que s’inclouen després de
cada actualització.

Ús de components insegurs o
desactualitzats
L’ús de components programari i maquinari
insegurs o obsolets poden comprometre el
dispositiu. La majoria dels dispositius utilitzen
components i llibreries de tercers, sistemes
operatius personalitzats, així com components
maquinari de diferents fabricants.

Insuficient protecció de la privacitat

Metodologia
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La gestió de les dades de l’usuari
emmagatzemades en els dispositius IOT i en
el seu ecosistema, és actualment insegura,
impròpia i s’acostuma a realitzar sense demanar
autorització a l’usuari.

Manca de seguretat en l’emmagatzematge
i transferència de dades
Cal utilitzar algoritmes de xifrat quan es
gestionen dades sensibles.
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Establiment de requeriments
• Recopilació i anàlisi d’informació de la versió actual del dispositiu
o sistema, i de la futura versió.
• Definició de requeriments de seguretat per a la nova versió del dispositiu
o sistema.
• Recull de recomanacions d’implementació per satisfer els requeriments
de seguretat.

Avaluació
• Avaluació de la seguretat de tots els components del dispositiu o sistema
(dispositius telemàtics, frontend, backend, interfícies d’interacció, etc.).

Inadequada gestió de dispositius
Cal dur a terme controls de seguretat en els
dispositius de producció que incloguin, entre
d’altres, la gestió d’actius i actualitzacions,
monitorització dels sistemes, polítiques
de desmantellament i esborrat segur dels
dispositius.

Configuracions per defecte insegures
Les configuracions per defecte dels dispositius
acostumen a ser insegures.
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Generació de prescripcions
• Definició de contramesures per a cadascun dels components del
dispositiu o sistema (dispositius telemàtics, frontend, backend, interfícies
d’interacció, etc.).
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